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EUROOPAN UNIONI Yhteisön sisäisen kaupan todistus
I.1. Lähettäjä

Nimi

Osoite

Maa

I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero:

I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4. Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5. Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Maa

I.6. Alkuperäisten liitetodistusten numerot Lähetystä seuraavien asiakirjojen numerot

I.7. Välittäjä

Nimi Hyväksyntänumero

I.8. Alkuperämaa ISO-koodi I.9. Alkuperäalue Koodi I.10. Määränpäämaa ISO-koodi I.11. Määränpääalue Koodi

I.12. Alkuperäpaikka/kalastuspaikka

Tila Keräilykeskus Eläinvälittäjän tilat

Hyväksytty laitos Keinosiemennysasema Hyväksytty vesiviljelylaitos

Alkionkeräysryhmä Käsittelylaitos Muu

Nimi

Osoite

Hyväksyntänumero

Postinumero

I.13. Määräpaikka

Tila Keräilykeskus Eläinvälittäjän tilat

Hyväksytty laitos Keinosiemennysasema Hyväksytty vesiviljelylaitos

Alkionkeräysryhmä Käsittelylaitos Muu

Nimi

Osoite

Hyväksyntänumero

Postinumero

I.14. Lastauspaikka

Postinumero

I.15. Lähtöpäivä ja -aika

I.16. Kuljetusvälineet

Lentokone Laiva Junavaunu

Maantieajoneuvo Muu

Tunnistetiedot::

Numero(t):

I.17. Kuljetusyritys

Nimi

Osoite

Postinumero

Hyväksyntänumero

Jäsenvaltio

I.20. Lukumäärä / paino I.22. Pakkausten lukumäärä

I.23. Sinetin nro ja kontin nro

I.21. Lämpötila

Huoneenlämpö Jäähdytetty Pakastettu

I.25. Eläimet / tuotteet, joille annettu todistus seuraavaa tarkoitusta varten:

I.26. Kauttakuljetus kolmannessa maassa

Poistumispaikka Koodi

Maahantulopaikka Rajatarkastusaseman nro

I.27. Kauttakuljetus jäsenvaltioissa

I.28. Vienti

Kolmas maa ISO-koodi

Poistumispaikka Koodi

I.29. Arvioitu kuljetusaika

I.30. Reittisuunnitelma

Kyllä Ei

I.31. Eläinten ja/tai tuotteiden tunnistetiedot

1/fi 6

Viralliset tunnisteet Passin numero

Karjankasvatus Teurastus Tuotanto



2/fi 6

 [Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että kaikki direktiivin 64/432/ETY sovellettavat vaatimukset täyttyvät ja erityisesti, että osassa I kuvatut eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:](1)joko

 [Niiden tietojen nojalla, jotka on annettu joko virallisessa asiakirjassa tai todistuksessa, jonka A ja B jaksot on täyttänyt alkuperätilasta vastaava virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri,

allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että kaikki direktiivin 64/432/ETY sovellettavat vaatimukset täyttyvät ja erityisesti, että osassa I kuvatut eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:]

(1)(2)tai

A jaksoII.1.

Eläimet tulevat alkuperätiloilta ja alueilta, joihin ei kohdistu nautaeläinten tauteja koskevia unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia kieltoja tai rajoituksia.II.1.1.

Eläimet ovat jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja nautaeläimiä ja [II.1.2.(1)joko

ovat olleet, sikäli kuin voidaan todistaa, alkuperätiloilla viimeiset 30 päivää tai syntymästään saakka, jos ne ovat alle 30 päivän ikäisiä, eikä tiloille ole kyseisenä aikana tuotu

yhtään eläintä kolmannesta maasta muutoin kuin siten, että eläin on eristetty tilojen kaikista muista eläimistä;

II.1.2.1.

tulevat karjoista, jotka ovat virallisesti tuberkuloosista vapaita, jaII.1.2.2.

tilat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen alueen osassa, jolla on komission täytäntöönpanopäätöksen   /  /EU (lisätään numero) nojalla hyväksytty valvontaverkosto;] [II.1.2.2.1.(1)joko

tilat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen alueen osassa, jonka tunnustetaan olevan virallisesti tuberkuloosista vapaa direktiivin 64/432/ETY liitteessä A olevan I jakson

4 kohdan mukaisesti komission päätöksellä   /  /   (lisätään numero);]

 [II.1.2.2.2(1)ja/tai

eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä;] [II.1.2.2.3.(1)ja/tai

eläimet ovat vähintään 6 viikon ikäisiä, ja ne on direktiivin 64/432/ETY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tutkittu negatiivisin tuloksin tuberkuloosin

varalta alkuperätilalta lähtöä edeltäneiden 30 päivän kuluessa    (lisätään päivämäärä);]

 [II.1.2.2.4.(1)ja/tai

tulevat karjoista, jotka ovat virallisesti luomistaudista vapaita, jaII.1.2.3.

tilat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen alueen osassa, jolla on komission täytäntöönpanopäätöksen   /  /EU (lisätään numero) nojalla hyväksytty valvontaverkosto;] [II.1.2.3.1.(1)joko

tilat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen alueen osassa, jonka tunnustetaan olevan virallisesti luomistaudista vapaa direktiivin 64/432/ETY liitteessä A olevan II jakson

7 kohdan mukaisesti komission päätöksellä   /  /   (lisätään numero);]

 [II.1.2.3.2.(1)ja/tai

eläimet ovat kuohittuja ja/tai alle 12 kuukauden ikäisiä;] [II.1.2.3.3.(1)ja/tai

eläimet ovat vähintään 12 kuukauden ikäisiä, ja ne on direktiivin 64/432/ETY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tutkittu negatiivisin tuloksin

luomistaudin varalta alkuperätilalta lähtöä edeltäneiden 30 päivän kuluessa    (lisätään päivämäärä);]

 [II.1.2.3.4.(1)ja/tai

tulevat karjoista, jotka ovat virallisesti nautojen tarttuvasta leukoosista vapaita, jaII.1.2.4.

tilat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen alueen osassa, jolla on komission täytäntöönpanopäätöksen   /  /EU (lisätään numero) nojalla hyväksytty valvontaverkosto;] [II.1.2.4.1.(1)joko

tilat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen alueen osassa, jonka tunnustetaan olevan virallisesti nautojen tarttuvasta leukoosista vapaa direktiivin 64/432/ETY liitteessä D

olevan I jakson E kohdan mukaisesti komission päätöksellä   /  /   (lisätään numero);]

 [II.1.2.4.2.(1)ja/tai

eläimet ovat alle 12 kuukauden ikäisiä;] [II.1.2.4.3.(1)ja/tai

eläimet ovat vähintään 12 kuukauden ikäisiä, ja ne on direktiivin 64/432/ETY 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tutkittu negatiivisin tuloksin nautojen

tarttuvan leukoosin varalta alkuperätilalta lähtöä edeltäneiden 30 päivän kuluessa    (lisätään päivämäärä).] ]

 [II.1.2.4.4.(1)ja/tai

Eläimet ovat teurastettaviksi tarkoitettuja eläimiä, jotka tulevat virallisesti tuberkuloosista vapaista ja virallisesti nautojen tarttuvasta leukoosista vapaista karjoista, ja [II.1.2.(1)tai

tulevat virallisesti luomistaudista vapaista karjoista;] [II.1.2.1.(1)joko

ovat kuohittuja.] ] [II.1.2.2.(1)ja/tai

B jaksoII.2.

Erän kuvaus tässä jaksossa vastaa kohdissa I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. ja I.31. annettuja tietoja.

C jakso(4) [II.3.

Eläimet on tarkastettu direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti    (lisätään päivämäärä) suunniteltua lähtöä edeltäneiden 24 tunnin aikana, eikä niissä ole havaittu mitään

infektio- tai tartuntatautien kliinisiä oireita.

II.3.1.

Eläimet tulevat tiloilta ja soveltuvissa tapauksissa hyväksytystä keräyskeskuksesta ja alueilta, joihin ei kohdistu nautaeläinten tauteja koskevia unionin tai kansallisen lainsäädännön

mukaisia kieltoja tai rajoituksia.

II.3.2.

Eläimet täyttävät naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevat lisätakeet komission päätöksen   /  /   (lisätään numero)    artiklan (lisätään artiklan numero) mukaisesti]. [II.3.3.(1)

Eläimet eivät ole olleet hyväksytyssä keräyskeskuksessa yli kuutta päivää.II.3.4.

On toteutettu järjestelyt eläinten kuljettamiseksi kuljetusvälineissä, jotka on rakennettu siten, ettei eläinten ulosteita, kuivikkeita tai rehua pääse vuotamaan tai putoamaan ajoneuvosta, ja

jotka on puhdistettu ja desinfioitu välittömästi eläinten tai eläinten terveyteen mahdollisesti vaikuttavan tuotteen kuljetuksen jälkeen ja tarvittaessa ennen eläinten lastausta käyttäen

toimivaltaisen viranomaisen virallisesti hyväksymiä desinfiointiaineita.

II.3.5.

Tässä terveystodistuksessa tarkoitetut eläimet olivat tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että ne voitiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten mukaisesti kuljettaa aiottu

matka, jonka oli määrä käynnistyä    (lisätään päivämäärä).

(5)(6)II.3.6

.

Tämä todistus / Tämän todistuksenII.3.7.

on voimassa 10 päivää siitä päivästä, jona tarkastus on suoritettu alkuperätilalla tai hyväksytyssä keräyskeskuksessa alkuperäjäsenvaltiossa.] [II.3.7.1.(1)joko

[voimassaolo päättyy direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti    (lisätään päivämäärä).] ] [II.3.7.1.(1)tai

Eläimet tulevat suoraan keinosiemennysasemalta, joka vastaa direktiiviä 88/407/ETY;] [II.3.8.(1)

Eläimet on tarkoitus kuljettaa Sveitsiin, ja ne [II.3.9.(1)

on tunnistettu pysyvällä tunnistusjärjestelmällä, joka mahdollistaa niiden emon ja alkuperäkarjan jäljittämisen ja sen toteamisen, että ne eivät ole sellaisten naaraspuolisten nautojen suoria

jälkeläisiä, joilla epäillään olevan tai joilla on todettu naudan spongiforminen enkefalopatia ja jotka ovat syntyneet taudinmääritystä edeltävinä kahtena vuotena;

eivät ole peräisin karjasta, jossa parhaillaan tutkitaan naudan spongiformiseksi enkefalopatiaksi epäiltyä tapausta;

ovat syntyneet 1 päivän kesäkuuta 2001 jälkeen.]

 [II.4. ‘Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä lumpy skin -taudin torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2008  4 artiklan 1 kohdan a

alakohdan tai 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan, valitaan sopiva vaihtoehto) mukaisia   (eläimiä)’.]

(1)

 [II.5. ‘Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä lumpy skin -taudin torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2008 5 artiklan 1 kohdan mukaisia

(eläimiä).]

(1)

Bluetongue-tauti(BT):poikkeus poisvientikiellosta

BT-1: Eläimet ovat asetuksen (EY) N:o 1266/2007 tapauksen mukaan artiklan  7(1)  tai  7(2)(a)  tai  7(2)(b) tai   7(2)(c) tai   7(2a)(a) tai  7(2a)(b) tai  7(2a)(c) , säännösten mukaisia.
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BT-2:  (tapauksen mukaan) Eläimet  tai  siemenneste ,  munasolut  ja  alkiot  ovat asetuksen (EY) N:o 1266/2007 (tapauksen mukaan) artiklan  8(1)(a)  tai  8(1)(b) tai  8(4)  tai  8(5a)   säännösten

mukaisia.

BT-3: Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 artiklan mukainen käsittely hyönteismyrkyllä/-karkotteella  (tuotteen nimi) tehty  (päivämäärä).

- BTA1: Eläimet on pidetty lähettämiseen saakka tartunnanlevittäjästä vapaan kauden aikana, joka alkoi    (merkitään päivämäärä), bluetongue-taudista kausittain vapaalla vyöhykkeellä syntymästään

lähtien tai vähintään 60 päivän ajan,  ja tapauksen mukaan (merkitään tapauksen mukaan) niille on tehty seitsemän päivää ennen siirtopäivää OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja

rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti taudinaiheuttajan tunnistustesti, jonka tulokset ovat negatiivisia, asetuksen (EY) N:o 1266/2007   liitteessä III olevan A osan 1 kohdan mukaisesti.

- BTA2:  Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III olevan A osan 2 kohdan mukaisia eläimiä

- BTA3:  Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III olevan A osan 3 kohdan mukaisia eläimiä

- BTA4:  Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III olevan A osan 4 kohdan mukaisia eläimiä

- BTA5: Eläin (Eläimet) on rokotettu bluetongue-taudin serotyyppiä/serotyyppejä    (merkitään serotyyppi/serotyypit) vastaan    inaktivoidulla / muunnetulla elävällä  (merkitään tapauksen mukaan)

rokotteella (merkitään rokotteen nimi) asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III olevan A osan 5 kohdan mukaisesti.

- BTA6: Eläimelle (eläimille) on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti bluetongue-tautiviruksen serotyypin    (merkitään

serotyyppi) vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III olevan A osan 6 kohdan mukaisesti.

- BTA7: Eläimelle (eläimille) on tehty OIE:n maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti kaikkien bluetongue-tautiviruksen ilmenevien tai

mahdollisesti ilmenevien serotyyppien    (merkitään serotyypit) vasta-aineiden osoittamiseksi erityinen serologinen testi asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III olevan A osan 7 kohdan

mukaisesti.

- BTA8:   ”Eläin ei ole kantava / eläimet eivät ole kantavia”  , tai  ”Eläin voi olla kantava / eläimet voivat olla kantavia ja täyttää/täyttävät edellytykset,    (jotka on vahvistettu kohdan  5 ,  6  ja  7

ennen keinosiemennystä tai astutusta  tai jotka on vahvistettu 3 kohdassa ; merkitkää tapauksen mukaan).”

Huomautukset

·               Todistuksen A ja B jaksossa on oltava jonkun seuraavan henkilön leima ja allekirjoitus:

o     joko alkuperätilan virkaeläinlääkäri, jos eri kuin C jakson allekirjoittava virkaeläinlääkäri; tai

o     alkuperätilan hyväksytty eläinlääkäri, jos alkuperäjäsenvaltio on perustanut direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn valvontaverkostojärjestelmän; tai

o     hyväksytystä keräyskeskuksesta eläinten lähtöpäivänä vastaava virkaeläinlääkäri.

·               C jaksossa on oltava jonkin seuraavan tahon virkaeläinlääkärin leima ja allekirjoitus:

o     joko alkuperätila; tai

o     alkuperäjäsenvaltiossa sijaitseva hyväksytty keräyskeskus; tai

o     yhdessä kauttakulkujäsenvaltiossa sijaitseva hyväksytty keräyskeskus, kun todistus täytetään eläinten lähettämiseksi määräjäsenvaltioon.

Osa I:

Ilmoitetaan niiden terveystodistusten numerot, jotka on laadittu alkuperätiloilla alkuperäjäsenvaltioissa toteutetun terveystarkastuksen päivänä ja jotka seuraavat sen eläinerän mukana,

josta tämä terveystodistus on annettu kauttakulkujäsenvaltiossa sijaitsevassa keräyskeskuksessa, kuten direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 5 kohdassa kuvataan.

Kohta I.6:•

Täytetään tarvittaessa.Kohta I.7:•

Välittäjän tilat merkitään alkuperäpaikaksi ainoastaan teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten tapauksessa.Kohta I.12:•

Teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten tapauksessa joko keräyskeskus tai käsittelylaitos merkitään määräpaikaksi, kuten direktiivin 64/432/ETY 7 artiklassa kuvataan.Kohta I.13:•

Konteista tai kuljetuslaatikoista ilmoitetaan kontin numero ja sinetin numero (tapauksen mukaan).Kohta I.23:•

Viralliset tunnistetiedot: Ilmoitetaan lähetyserän jokaisen eläimen osalta asetuksen (EY) N:o 911/2004 1 artiklan 2 kohdan mukainen yksilöllinen tunnistuskoodi, joka on merkitty

asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti kiinnitettyyn näkyvään tunnistimeen.

Kohta I.31:•

Passin numero: Jos toimivaltainen viranomainen sallii väliaikaisen passin alle neljän viikon ikäisille eläimille asetuksen (EY) N:o 911/2004 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ilmoitetaan lähetyserän

jokaisen eläimen väliaikaisen passin numero. Passin numeron ilmoittaminen on vapaaehtoista niiden eläinten osalta, joiden mukana on asetuksen (EY) N:o 1760/2000 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan

mukaisesti myönnetty passi.

Osa II:

Tarpeeton viivataan yli.(1)

On oltava keräyskeskuksen virkaeläinlääkärin allekirjoittama sen jälkeen, kun on suoritettu niitä eläimiä koskevat asiakirja- ja yksilöintitarkistukset, joiden mukana on virallinen asiakirja tai A ja B

jakson osalta täytetty todistus, muussa tapauksessa tämä kohta yliviivataan.

(2)

On ilmoitettava, jos kuljetusmatkan pituus on yli 65 kilometriä.(3)

Yliviivataan, jos todistusta käytetään eläinten siirtämiseen alkuperäjäsenvaltiossa ja vain A ja B jakso on täytetty ja allekirjoitettu.(4)

Jos lähetyserä on koottu keräyskeskuksessa ja koostuu eri päivinä lastatuista eläimistä, koko erän matkan katsotaan alkaneen aikaisimpana päivänä, jona erän jokin osa lähti alkuperätilalta.(5)

Tämä lausunto ei vapauta kuljettajia voimassaolevissa unionin säännöissä asetetuista velvoitteistaan etenkään kuljetettavien eläinten kunnon osalta.(6)

·                    Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

·                  Tässä todistuksessa vaaditut tiedot on toimitettava Traces-järjestelmään todistuksen antopäivänä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä.
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Virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

Virka-asema ja -nimike:Nimi (suuraakkosin):

Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro:Paikallinen eläinlääkintäyksikkö:

Allekirjoitus:Päivämäärä:

Leima
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EUROOPAN UNIONI Yhteisön sisäisen kaupan todistus
III.1. Tarkastuspäivä III.2. Todistuksen viitenumero::

III.3. Asiakirjojen tarkastus: Ei Kyllä

EU:n vaatimukset

Lisävakuudet

Kansalliset vaatimukset

Hyväksyttävä

Hyväksyttävä

Hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

Ei hyväksyttävä

III.4. Tunnistustarkastus: Ei Kyllä

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

III.5. Fyysinen tarkastus: Ei Tarkastettujen eläinten lukumäärä

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

III.6. Laboratoriotutkimukset: Ei Kyllä

Päivämäärä:

Tutkittu (varalta):-:

Pistokoe Epäilyn perusteella

Tulokset:: Kesken Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

Eläinten hyvinvoinnin tarkastus Ei Kyllä

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

III.8. Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön rikkominen:

III.8.1.Kuljetuslupa ei voimassa

III.8.2 Kuljetusvälineet eivät vaatimusten mukaisia

III.8.3 Lastaustiheys liian suuri Keskipinta-ala

III.8.4 Kuljetusaikoja ei noudatettu

III.8.5 Riittämätön vedensaanti tai ravinto

III.8.6 Eläinten huono kohtelu tai laiminlyönti

[fi] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

[fi] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[fi] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10 Muu

III.9. Eläinten terveyttä koskevan lainsäädännön rikkominen

III.9.1 Todistus puuttuu/ virheellinen

III.9.2 Asiakirjat eivät vastaa lähetystä

 III.9.3 Ei sallittu jäsenvaltio

III.9.4 Ei hyväksytty alue/vyöhyke

III.9.5 Kielletty laji

III.9.6 Lisävakuuksien puuttuminen

III.9.7 Tila ei ole hyväksytty

III.9.8 Sairaat tai tartunnasta epäillyt eläimet

III.9.9 Kielteiset tutkimustulokset

III.9.10 Tunnistetiedot puutteelliset tai sääntöjen vastaiset

III.9.11 Kansalliset vaatimukset eivät täyty

III.9.12 Määräpaikan osoite väärä

III.9.14 Muu

III.10. Kuljetuksen vaikutukset eläimiin

Kuolleiden eläinten lukumäärä:: Arvio:

Huonokuntoisten eläinten lukumäärä:: Arvio:

Synnytysten tai keskenmenojen lukumäärä::

III.11. Oikaisutoimet

III.11.1 Lähdön lykkääminen

III.11.2 Siirtomenettely

III.11.3 Karanteeni

III.11.4. Eläinten lopetus

III.11.5 Ruhojen/tuotteiden hävittäminen

III.11.6 Lähetyksen palautus

III.11.7 Tuotteiden käsittely

III.11.8 Tuotteiden käyttö muihin tarkoituksiin

Tunniste:

III.12. Karanteenin jatkotoimet

III.12.1. Eläinten lopetus

III.12.2. Vapautus

III.14. Määräpaikan virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja

Paikallinen eläinlääkintäyksikkö Paikallisen eläinlääkintäyksikön nro

Nimi (suuraakkosin):

Virka-asema ja -nimike

Päivämäärä: Allekirjoitus:

III.13. Tarkastuspaikka

Käsittelylaitos Tila Keräyskeskus

Välittäjän tilat Hyväksytty laitos Ks-asema / -varasto

Satama Lentokenttä Poistumispaikka

Matkan aikana Muu

5/fi 6



6/fi 6

SUUNNITTELU

1.1 JÄRJESTÄJÄN nimi ja osoite (a) (b) 1.2. Kuljetusmatkasta vastaavan nimi

1.3. Puhelin / Faksi

2. ODOTETTU KOKONAISKESTO (tuntia/päivää)

3.1 LÄHTÖPAIKKA JA -MAA

3.2 Päivämäärä 3.3 Aika

4.1 MÄÄRÄPAIKKA JA -MAA

4.2 Päivämäärä 4.3 Aika

5.1 Eläinlaji 5.2 Lukumäärä 5.3 Eläinlääkintätodistusten numerot

5.4 Lähetyksen arvioitu kokonaispaino (kg) 5.5 Lähetyksen arvioitu kokonaisala (m2)

8. Järjestäjän allekirjoitus

6. Luettelo suunnitelluista lepo-, siirto- tai poistumispaikoista

7. Minä, järjestäjä, vakuutan, että olen vastuussa edellä mainitun kuljetusmatkan järjestämisestä ja että olen tehnyt asianmukaiset järjestelyt eläinten

hyvinvoinnin turvaamiseksi koko matkan ajan asetuksen 1/2005 säännösten mukaisesti

(a) Järjestäjä: ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005, 2 (q) artiklan määritelmä

(b) Jos järjestäjä on kuljetusyritys, on annettava luvan numero

6.1. Paikat, joissa eläinten on tarkoitus levätä tai ne on

tarkoitus siirtää

6.2 Päivä 6.3 Kesto

(tuntia)

6.4 Kuljetusyrityksen nimi ja luvan numero (jos eri

kuin järjestäjä)

[fi] 6.5 identification

Päivä Aika


